
VOLVO V60 D4 INSCRIPTION AUT FWD
Cenové zvýhodnění vozu Volvo V60 D4  Inscription

Původní cena Sleva

1 594 140 Kč 233 353 Kč *

Volitelná výbava:
Aktivní podvozek Four-C
19" kola z lehké slitiny, 5 paprsků v provedení "V" černá Black/Diamond Cut, pneu 235/40
náhradní dojezdové kolo vč. heveru
vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
kamery parkovacího asistenta s výhledem 360° do okolí
IntelliSafe Surround
parkovací asistent vpředu i vzadu
ochranná síť nákladu do zavazadlového prostoru
elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
přední LED mlhová světla s bočním přisvětlením pro zatáčení
vysokotlaké ostřikovače světlometů
kompletní LED světlomety s ABL, AHB2 + světla pro denní svícení (LED DRL) design
"Thorovo kladivo"
 samostatný CD přehrávač pro 1 CD
Harman Kardon Premium Sound
Systém uchycení nákupních tašek v zavazadlovém prostoru
Elektricky sklopné zadní opěrky hlavy
Elektricky sklopná sedadla druhé řady
Bezklíčový přístup s dálkovým ovládáním
 Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí pro sedadlo a vnější zpětná zrcátka
navigační systém Sensus
integrace chytrého telefonu, rozhraní CarPlay & Android Auto
vyhřívaná přední sedadla
vyhřívané trysky ostřikovačů
příčné nosiče
vana do kufru
gumové koberce
 

* Poznámka:

Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve
smyslu §1731 nebo §1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle §1733 občanského
zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Barva vozu: stříbřitě béžová Birch Light Metallic (726)
Fotografie je ilustrativní a zobrazuje i prvky příplatkové výbavy

Hlavní přednosti

Typ vozidla: nové / skladové

Modelový rok: 2019

Obsah motoru: 2,0 L

Palivo: nafta

Převodovka: automatická

Barva exteriéru: 726 - stříbřitě béž. Birch Light

Metallic

K dispozici: ihned

Specifikace
Výkon (kW) 140

Výkon (k) 190

Spotřeba paliva* (l/100 km) 4,4

* jedná se o kombinovanou spotřebu

Emise CO2 (g/km) 117

AUTO CARDION s.r.o. Nabídka platí do: 31.12.2019
Heršpická 788/9 Aktualizováno: 18.5.2019 - 12:43
639 00 Brno
Tel.: +420 730 166 111


